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Z  Á P I S N I C A 

zo zasadnutia finančnej komisie 

konaného dňa 12. 03. 2018 v Močenku 

 

Prítomní:     Ing. Marek Mesároš  - predseda komisie 

Ing. Veronika Kollárová - členka komisie 

                     Ing. Janka Tóthová   - členka komisie 

                     Bronislava Kohútová          - členka komisie  

                 Ing. Karol Velčický   - člen komisie 

  Peter Tóth    - člen komisie 

           Mgr. Zdenka Dičérová         - tajomníčka komisie 

 

  PaedDr. Roman Urbánik  - starosta Obce Močenok 

  Mgr. Edita Lovásová           - riaditeľka DD Močenok 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Ţiadosť riaditeľky Domova dôchodcov Močenok o navýšenie rozpočtu 

3. Hodnotenie rozpočtu obce k 31.12.2017  
4. Záverečný účet obce za rok 2017 

5. I. zmena rozpočtu 2018 

6. Rôzne- Správa o hospodárení rozpočtových organizácií 

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

 Zasadanie finančnej komisie otvoril predseda  finančnej komisie Ing. Marek Mesároš. 

 Oboznámil prítomných s bodmi rokovania. Program zasadnutia finančnej komisie bol 

 jednohlasne schválený.  

 

2. Ţiadosť riaditeľky Domova dôchodcov Močenok o navýšenie rozpočtu 
 
Riaditeľka DD Milosrdného Samaritána Močenok Mgr. Edita Lovásová podala členom 
finančnej komisie vysvetlenie k žiadosti o navýšenie rozpočtu z prostriedkov obce vo veci 
nedoplatku na úhradách za pobyt za p. Jozefa Flamicha a p. Annu Šurabovú.       
Finančný nedoplatok k 28.02.2018 je u p. Flamicha vo výške 10.485,45 eur,                  
u p. Šurabovej vo výške 3.387,75  eur. Predložila aj požiadavku navýšenia rozpočtu           
za mesačné platby na základe výpočtového listu od 1.3.2018 do 31.12.2018 u p. Flamicha 
vo výške 1.991,08  eur a u p. Šurabovej vo výške 860,68  eur.  
Navýšenie rozpočtu pre Domov dôchodcov pre rozpočtový rok 2018 je spolu vo výške 
16.724,96  eur. 
Dôchodok, ktorý menovaní poberajú zo sociálnej poisťovne im nepostačuje na krytie 
nákladov spojených s pobytom v zariadení domova dôchodcov. Zároveň zdôraznila, že zo 
zákona im nemá kto prispievať, nakoľko menovaní sú slobodní a bezdetní.   
 

Na základe uvedených skutočností odporúčajú členovia finančnej komisie obecnému 

zastupiteľstvu predloženej žiadosti vyhovieť. 
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3. Hodnotenie rozpočtu obce k 31.12.2017 

K hospodáreniu Obce Močenok k 31.12.2017 podal správu starosta obce PaedDr. Roman 

Urbánik. Členovia finančnej komisie nemajú námietky, považujú rozpočtové 

hospodárenie obce v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017. 

 

4. Záverečný účet obce za rok 2017 

Starosta obce PaedDr. Roman Urbánik oboznámil prítomných so záverečným účtom Obce 

Močenok za rok 2017. K záverečnému účtu Obce Močenok nemajú členovia finančnej 

komisie námietky    a   odporúčajú ho prijať bez výhrad. 

 

5. I. zmena rozpočtu 
 
S návrhom 1. zmeny rozpočtu obce oboznámil prítomných členov finančnej komisie 
starosta obce PaedDr. Roman Urbánik. Členovia finančnej komisie nemajú k 
predloženému návrhu pripomienky a odporúčajú  obecnému zastupiteľstvu predložený 
návrh 1. zmeny rozpočtu schváliť. 

 

6. Rôzne 

a) Správa o hospodárení Základnej školy Močenok 

b) Správa o hospodárení Materskej školy Močenok 

c) Správa o hospodárení ZUŠ Močenok 

 

Správu o hospodárení Základnej školy, Materskej školy a ZUŠ v Močenku berú členovia 

finančnej komisie na vedomie. 

 

7. Záver 

Na záver Ing. Marek Mesároš predseda  finančnej komisie poďakoval prítomným za účasť  

a spoluprácu. 

         

Zapísala: Mgr. Zdenka Dičérová                                  

 

                                                                      Ing. Marek Mesároš 

                                                                predseda  finančnej komisie 

                                                  

 

 

  


